
Slovenský zväz orientačných športov 

PROTOKOL  Z  PRETEKOV 

     
 
 

     2. ročník BBO cup 
38. ročník Grand Prix Slovakia 

Slovenský rebríček jednotlivcov v OB na strednej trati a v šprinte 

 
 
 
 
Vyhlasovateľ:  Slovenský zväz orientačných športov 
 
Organizátor:  Slovenský zväz orientačných športov 
 
Technické zabezpečenie:  ŠK HADVEO Banská Bystrica 
Dátum:  Piatok, 11.7.2014   – SRJ stredná trať, Ortúty, Malachov 

Sobota, 12.7.2014  – SRJ šprint, Špania Dolina 
Nedeľa, 13.7.2014  – SRJ stredná trať, Kremnička Banská Bystrica 
 

Klasifikácia pretekov:  11.7.2014: otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným 
poradím kontrolných stanovíšť 
12.7.2014: otvorené denné preteky jednotlivcov v šprinte s určeným poradím 
kontrolných stanovíšť 
13.7.2014: otvorené denné preteky jednotlivcov na strednej trati s určeným 
poradím kontrolných stanovíšť 
 

 Centrum pretekov:   kemp Veľký Dvor, Tajov, www.velkydvor.sk 
 
Miesto pretekov:  piatok:    Ortúty, nad obcou Malachov 

sobota:   obec Špania Dolina 
nedeľa:   Kremnička pri Banskej Bystrici 
 

Opis terénu:  SRJ piatok: Náročný horský terén s rôznou priebežnosťou, lokálne mimoriadne   členitý 
v dôsledku historického zosuvu skalného masívu. Stredne hustá sieť komunikácií, 
priebežnosť lesa miestami sťažená popadanou vegetáciou, či skalným podkladom. 
 
SRJ sobota: Mestský šprint doplnený o lesné časti s dobrou priebežnosťou. Kopcovitý 
terén so stopami historickej ťažby. 
 
SRJ nedeľa: Terén s rôznou priebežnosťou, lokálne členitý v dôsledku povrchovej ťažby. 
Miestami sa môžu v postupe vyskytnúť kamenné polia.  Stredne hustá sieť komunikácií. 

  
 
Mapy:  SRJ piatok: Čisto prírodný zážitok, 1:7500, E=5m, stav jar 2014, autor Róbert Miček 

 
SRJ sobota:  Špania Dolina, 1 : 4 000, E=5m, stav jar 2014, autor Miroslav Pilát 
 
SRJ nedeľa: Kremnička, 1 : 10 000, E=5m, stav jar 2014, autor Jakub Háj 

  
 
 
 
 



Slovenský zväz orientačných športov 

PROTOKOL  Z  PRETEKOV 

 
Funkcionári pretekov: Riaditeľ pretekov   - Igor Patráš 

Technický riaditeľ  - Andrej Patráš 
Hlavný rozhodcav  - Štefan Šurgan R2 
Tajomník                 - Miroslav Hríbik 
 

Stavba tratí:   piatok   - Rastislav Szabó 
sobota  - Wolfgang Potsch 
nedeľa  - Štefan Šurgan 

  
  
Jury:  J. Pollák /TKE/, Marián Dávidík /BBA/, Jozef Chupek /VZA/ 
 
  
Hodnotenie pretekov:  Námietky a protesty neboli podané.  

Počas pretekov sa stalo niekoľko menších zranení, ktoré boli priamo na mieste 
ošetrené zdravotnou službou, ktorá bola zabezpečená po celú dobu pretekov 
v centre každej etapy, a dve vážnejšie zranenia. V obidvoch prípadoch to boli 
zranenia členku. Zranenými pretekármi boli Eriky Hlaváčiková /EBB/ a Juraj 
Prékop /MZV/. Obom bola poskytnutá prvá pomoc prítomnej zdravotnej služby 
a následne boli títo pretekári po dohode s organizátormi prevezený svojimi 
oddielovými kolegami na ďalšie ošetrenie do nemocnice v Banskej Bystrici. Obe 
tieto zranenia sa stali v prvej piatkovej etape na Ortútoch.   
Preteky prebehli podľa plánovaného harmonogramu.   

 
 
 
Schvaľovacia doložka: Hlavný rozhodca schválil výsledky za všetky tri dni pretekov  v plnom rozsahu. 
 
 
 
 

                          
Igor Patráš,  riaditeľ pretekov               Štefan Šurgan,  hlavný rozhodca 

 


